
Dagsorden for grupperådsmødet 28.02.2019: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen for året der er gået. 
3. Årsregnskabet for 2018 fremlægges 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 

a. Gruppens udviklingsplan 
b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
c. Forslag til budget for 2019 – herunder også kontingent – fremlægges, og der stemmes om 

budgettets vedtagelse med evt. justeringer 
6. Fastsættelse af bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen foreslår uændret sammensætning: Formand, Kasserer, Gruppeleder, 2 forældre-
repræsentanter, 2 lederrepræsentanter, 2 unge (hvis muligt) + 2 suppleanter (1 forældre, 1 leder) 

7. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år medmindre andet er angivet herunder): 
a. Formand: Mette Hedegaard Christiansen (på valg i 2020) 
b. Kasserer: John Frentz (på valg – villig til genvalg) 
c. Gruppeleder: Anita Boelsmand (på valg – villig til genvalg, GL vælges af gruppens ledere) 
d. Forældrerepræsentanter: 

Hans Ørum Andersen (på valg i 2020) 
Martin H. Poulsen (på valg – villig til genvalg) 

e. Repræsentant(er) for de unge (valg gælder for 1 år): 
Vakant (ikke lovpligtigt, men ønskeligt med en kandidat) 
Vakant (ikke lovpligtigt, men ønskeligt med en kandidat) 

f. Lederrepræsentanter: 
Lone Jakobsen (ikke valgbar) - nyvalg 
Lasse Juul Lysgaard (på valg 2020) 

g. Suppleanter: 
Jakob Juul Madsen (forældre) (på valg 2020) 
Nanna Johansen (leder) (på valg 2020) 

h. Søkyndig (valg gælder for 1 år): 
Jack Hobolth (villig til genvalg) 

8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet 
a. Gruppen vælger 2 repræsentanter til Korpsrådet (for 1 år). Mødet afholdes 15.-17.11.2019.  

Sidste års repræsentanter: 
Nanna Johansen 
Timmo Dan Stecher Rasmussen 

b. Gruppen vælger 5 repræsentanter til Divisionsrådet (for 1 år). 
Sidste års repræsentanter: 

Lasse Juul Lysgaard 
Thomas Larsen 
Leif Hougaard 
Mette Hedegaard Christiansen 
Anita Boelsmand 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
a. Revisor (1 år): Jan Toftdal (villig til genvalg) 
b. Revisorsuppleant (1 år): Ulla Vestergaard (villig til genvalg) 

10. Eventuelt 


